Zápis
z 26. zasedání zastupitelstva Obce Bratčice, konaného dne 21.6. 2021 od 18.00 hod. v areálu
Myslivny Bratčice č.p. 237
Přítomni:

dle prezenční listiny

Úvodem starosta přivítal přítomné a uvedl, že je přítomno 5 ze 7 členů zastupitelstva, omluven
je p. Pavel Janek a pí. Ing. Jana Jersenská, starosta konstatoval, že zastupitelstvo je schopno
usnášení ve všech bodech jednání. Dále starosta navrhl, aby zápis provedl p. JUDr. Petr
Schlesinger a ověřovateli navrhl p. Martina Zittnera a p. Romana Štěpničku. Navržení s přijetím
funkcí souhlasili.
Návrh programu zasedání dle pozvánky, doručené členům zastupitelstva

1) Zahájení, kontrola účasti, určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
2) Schválení Závěrečného účtu obce za rok 2020
3) Schválení Účetní závěrky za rok 2020 a hospodářského výsledku za rok 2020
4) Projednání pořízení nového Dětského hřiště, zadávací dokumentace, jmenování komise
pro otevírání obálek a výběr nejvýhodnější nabídky

5) Projednání pořízení pergoly pro Bistro Stará pískovna, zadávací dokumentace, jmenování
komise pro otevírání obálek a výběr nejvýhodnější nabídky

6) EG.D, a.s. Smlouva o zřízení věcného břemene
7) Výběr dodavatele pro dodávky energií, schválení smluv o dodávce elektrické energie a
plynu

8) REMA systém, a.s. Dodatek ke smlouvě
9) Provozní řád Myslivna
10) Triáda, spol. s r.o. Dodatek k licenční smlouvě
11) Bistro Stará pískovna Bratčice - financování
12) Různé
13) Diskuze, závěr
Před hlasováním starosta vyzval přítomné k připomínkám a doplňujícím návrhům, když
připomínek nebylo, přednesl návrh usnesení a dal o návrhu hlasovat.

Návrh usnesení: navržený program zastupitelstva byl přijat v předložené podobě
Hlasování: Pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 1 bylo schváleno.
Kontrola plnění usnesení z 25. zasedání konaného dne 4.5. 2021
Schvaluje:




Výběr nabídky obch.spol. SM SuperMall.s.r.o. na provozování rychlého občerstvení - splněno
Uzavření nájemní smlouvy s obch.spol. SM SuperMall, s.r.o. pro provoz rychlého občerstvení - splněno
Uzavření kupní smlouvy s pí. Citnarovou na id ½ pozemků p.č. 536/233 a 550/13 v k.ú.Bratčice - splněno

Pověřuje:




Starostu oznámením výběru nabídky na provozování rychlého občerstvení - splněno
Starostu podpisem nájemní smlouvy pro provoz rychlého občerstvení - splněno
Starostu podpisem kupní smlouvy na nákup id ½ pozemků parc.č. 536/233 a 550/13 v k.ú.Bratčice - splněno

Bere na vědomí:


Informaci o nutných nákladech pro obec na zajištění provozu rychlého občerstvení

Ad. 2. Schválení Závěrečného účtu obce za rok 2020 – starosta zastupitele seznámil
s Návrhem závěrečného účtu obce za rok 2020, který byl zveřejněn od 6.5. 2021 na úřední
desce obce, o čemž byli zastupitelé elektronicky informováni.
Před hlasováním starosta požádal přítomné o vyjádření, poté přednesl návrh usnesení.
Návrh usnesení: zastupitelstvo obce vyslovuje souhlas s celoročním hospodařením obce
Bratčice za rok 2020 s výhradami, kdy byly při přezkoumání hospodaření zjištěny chyby
a nedostatky, které mají závažnost nedostatků uvedených v § 10 odst. 3 písm. c) zákona
o přezkoumání hospodaření, a to tím, že nebyl na pozvánce uveden jako samostatný bod
programu návrh odměny členu zastupitelstva, odměna byla schválena samostatným
usnesením v bodu různé. Bylo přijato systémové opatření, kdy do budoucna bude
postupováno při zveřejňování pozvánky v souladu s § 76 odst. 4 a 5 zákona číslo 128/2000
Sb., o obcích (obecního zřízení), ve znění pozdějších zákonů. Dále byly při přezkoumání
hospodaření zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených
v ustanovení § 10 odst. 3 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření
územních samosprávních celků a dobrovolných svazků obcí, a to že nebyla včas zveřejněna na
profilu zadavatele Smlouvy o dílo s obch. spol. HUTIRA - PSV Ivančice s.r.o., dílo přesáhlo cenu
500.000,-- Kč bez DPH, tím obec nepostupovala v souladu s § 219 odst. 1 zákona číslo
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen VZ).
Bylo přijato nápravné

opatření, že bude dbáno na včasné zadávání VZ (všechny dokumenty) na profil zadavatele a
při zadávání bude kontrolováno, zda byly informace skutečně uloženy (proveden PrintScreen).
Závěrečný účet obce Bratčice za rok 2020, vč. zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření
obce Bratčice za rok 2020 se schvaluje. Závěrečný účet obce Bratčice za rok 2020 byl zveřejněn
na úřední desce a elektronické úřední desce obce od 6.5. 2021.
Hlasování: Pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 2 bylo schváleno.
Ad. 3. Schválení Účetní závěrky obce za rok 2020 a hospodářského výsledku obce za rok
2020
Starosta před hlasováním požádal všechny přítomné zastupitele, aby se vyjádřili k materiálu
zaslanému všem zastupitelům e-mailem. Když připomínek nebylo, přednesl návrh usnesení a
dal o návrhu hlasovat.
Návrh usnesení: předložená Účetní závěrka poskytuje podle § 4 vyhlášky a požadavcích na
schvalování účetní závěrky věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace a
proto zastupitelstvo, jako schvalující orgán, schvaluje účetní závěrku Obce Bratčice ke dni
31.12. 2020, a to včetně hospodářského výsledku Obce za rok 2020, který skončil ziskem
5.988.323,74 Kč.
Hlasování: Pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 3 bylo schváleno.
Ad. 4. Projednání pořízení nového Dětského hřiště, zadávací dokumentace, jmenování
komise pro otevírání obálek a výběr nejvýhodnější nabídky – starosta zastupitele informoval
o skutečnosti, kdy nebyla žádost o dotaci poskytovatelem doporučena k financování. Vysoký
počet podaných žádostí zapříčinil pouze 30 % úspěšných žadatelů. Dětské hřiště je ve velice
špatném technickém stavu a vyžaduje rozsáhlejší rekonstrukci, která by byla dosti finančně
náročná. S ohledem na velkou nejistotu při přiznání žádosti a další časovou prodlevu starosta
navrhl rozhodnout o pořízení dětského hřiště z vlastních finančních prostředků obce a to
v podobě, která byla předložena k žádosti o dotaci. Zastupitelům byl zaslán návrh zadávací
dokumentace. Dále bude nutno jmenovat složení komise pro otevírání obálek a vyhodnocení
nejvýhodnější nabídky pro tuto VZ.
Před hlasováním dal starosta přítomným možnost se vyjádřit, poté přednesl návrhy usnesení.

Návrh usnesení: zastupitelstvo obce schvaluje záměr vybudování nového Dětského hřiště
z rozpočtu obce a to v podobě, která byla podána v žádosti o dotaci Ministerstvu pro místní
rozvoj.
Hlasování: Pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 4 bylo schváleno.
Návrh usnesení: zastupitelstvo obce schvaluje zadávací dokumentaci pro inv. akci Dětské
hřiště Bratčice v předložené podobě, která bude přílohou tohoto zápisu.
Hlasování: Pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 5 bylo schváleno.
Návrh usnesení: zastupitelstvo obce schvaluje jmenování členů komise pro otevírání obálek a
vyhodnocení nejvýhodnější nabídky na inv. akci Dětské hřiště Bratčice a to ve složení: 1. člen
Bc. Robin Bartoš 2. člen JUDr. Petr Schlesinger 3. člen Martin Zittner 4. člen Roman Štěpnička
5. člen Jan Buršík náhradníci za 1. člena Radek Schoř za 2. člena Dušan Urban za 3. člena Zdeňka
Zittnerová za 4. člena Jindřiška Schlesingerová za 5. člena David Háp. Zasedání Komise pro
otevírání obálek se uskuteční dne 7.7. 2021 od 8.30 hodin v areálu Myslivny Bratčice čp. 237,
zasedání Komise pro vyhodnocení nejvýhodnější nabídky se uskuteční dne 7.7. 2021 v 8:40
v areálu Myslivny Bratčice čp. 237.
Hlasování: Pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 6 bylo schváleno.
Návrh usnesení: zastupitelstvo obce pověřuje starostu objednáním kompletní administrace
inv. akce Dětské hřiště Bratčice u obch. spol. ASHPA, s.r.o., IČ: 044 55 967, sídlem třída Kpt.
Jaroše 1922/3, Černá pole, 602 00 Brno.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 7 bylo schváleno.
Ad. 5. Projednání pořízení pergoly pro Bistro Stará pískovna, zadávací dokumentace,
jmenování komise pro otevírání obálek a výběr nejvýhodnější nabídky – pro možnost
celoročního provozu bistra Stará pískovna je nutno zajistit zastřešenou pergolu se zateplenou
střechou a boky. Pořízení topení prostoru bude finančním nákladem provozovatele obch. spol.
SM Super Mall, s.r.o.. K uvedené akci je k projednání předložena zadávací dokumentace.
Před hlasováním dal starosta přítomným možnost se vyjádřit, když vyjádření nebyla podána,
přednesl návrh usnesení.

Návrh usnesení: zastupitelstvo schvaluje zadávací dokumentaci k inv. akci Pergola pro Bistro
Stará pískovna v předložené podobě, která bude přílohou tohoto zápisu.
Hlasování: Pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 8 bylo schváleno
Návrh usnesení: zastupitelstvo obce schvaluje jmenování členů komise pro otevírání obálek a
vyhodnocení nejvýhodnější nabídky na inv. akci Pergola pro Bistro Stará pískovna, a to ve
složení: 1. člen Bc. Robin Bartoš 2. člen JUDr. Petr Schlesinger 3. člen Martin Zittner 4. člen
Roman Štěpnička 5. Jan Buršík náhradníci za 1. člena Radek Schoř za 2. člena Dušan Urban za
3. člena Zdeňka Zittnerová za 4. člena Jindřiška Schlesingerová za 5. člena David Háp. Zasedání
Komise pro otevírání obálek se uskuteční dne 7.7.2021 od 9.00 hodin v areálu Myslivny
Bratčice čp. 237, zasedání Komise pro vyhodnocení nejvýhodnější nabídky se uskuteční dne
7.7. 2021 od 9:10 hodin v areálu Myslivny Bratčice čp. 237.
Hlasování: Pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 9 bylo schváleno.
Návrh usnesení: zastupitelstvo obce pověřuje starostu objednáním kompletní administrace
inv. akce Pergola pro Bistro Stará pískovna u obch. spol. ASHPA, s.r.o., IČ: 044 55 967, sídlem
třída Kpt. Jaroše 1922/3, Černá pole, 602 00 Brno.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 10 bylo schváleno.

Ad. 6. EG.D, a.s., Smlouva o zřízení věcného břemene – obci byl doručen návrh smlouvy pro
zřízení věcného břemene pro umístění distribuční soustavy k novému připojení elektřiny pro
Bistro Stará pískovna.
Starosta před hlasováním požádal všechny přítomné zastupitele, aby se vyjádřili. Poté
přednesl
Návrh usnesení: zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene
č. HO-014330069673/001-MDP s obch. spol. EG.D, a.s. IČ: 280 85 400, se sídlem Lidická
1873/36, 602 00 Brno – Černá Pole, jako oprávněnou podle předloženého návrhu a pověřuje
starostu podpisem smlouvy za obec jako povinnou. Smlouva bude přílohou tohoto zápisu.
Hlasování: Pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 11 bylo schváleno.

Ad. 7. Výběr dodavatele pro dodávky energií, schválení smluv o dodávce elektrické energie
a plynu – starosta informoval zastupitele o uskutečněných jednáních za účelem poptání
nejvýhodnější nabídky na dodávku energií pro obec na další 2 leté období. Nejvýhodnější
nabídka byla doručena od obch. spol. E.ON Energie, se sídlem a.s. F.A Gerstnera 2151/6 370
01 České Budějovice.
Před hlasováním dal starosta přítomným možnost navrhnout jiné dodavatele elektřiny a plynu.
Když jiné návrhy nebyly, přednesl
Návrh usnesení: zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smluv o sdružených dodávkách
elektřiny ze sítě nízkého napětí a Smluv o sdružených dodávkách plynu jednotlivých odběrných
míst s obch. spol. E.ON Energie, a.s. IČ: 260 78 201, se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, 370 01
České Budějovice, jako dodavatelem a pověřuje starostu podpisem smluv za obec jako
zákazníka.
Hlasování: Pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 12 bylo schváleno.
Ad. 8. REMA systém, a.s. Dodatek č. 1 ke smlouvě O využití sběrného dvora – obch. spol.
REMA systém, a.s. doručila obci návrh dodatku ke smlouvě.
Před hlasováním starosta požádal přítomné o vyjádření svých stanovisek. Když jich nebylo,
přednesl návrh usnesení.
Návrh usnesení: zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o využití sběrného
dvora pro účely zpětného odběru a odděleného sběru elektrozařízení, elektroodpadu a
akumulátorů s obch. spol. REMA systém, a.s., IČ: 645 10 263, se sídlem Budějovická 1667/64,
140 00 Praha 4, dle předloženého návrhu, který bude přílohou zápisu a pověřuje starostu jeho
podpisem za obec jako provozovatele sběrného dvora.
Hlasování: Pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 13 bylo schváleno.
Ad. 9. Provozní řád myslivna – starosta zastupitele informoval o rostoucím zájmu o pronájem
prostor Myslivny Bratčice čp. 237. Zároveň upozornil na nutnost dodržení všech platných
epidemiologických nařízení, v souvislosti s tímto je nutno provést doplnění současného
provozního řádu o povinnost nájemce zajistit pronajímané prostory tak, aby odpovídaly
aktuálně platným protiepidemiologickým opatřením a nařízením.

Před hlasováním dal starosta přítomným možnost se vyjádřit, když vyjádření nebyla podána,
přednesl návrh usnesení.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje provozní řád Myslivny Bratčice čp. 237 dle
předloženého návrhu, který bude přílohou zápisu.
Hlasování: Pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 14 bylo schváleno.

Ad. 10. TRIADA, spol. s r.o. - Dodatek k licenční smlouvě – jedná se nutný přechod na novou
verzi evidence obyvatel s názvem Seznam obyvatel a volby. Jedná se převod hrazený
v aktualizacích.
Starosta před hlasováním požádal všechny přítomné zastupitele, aby se vyjádřili. Poté
přednesl
Návrh usnesení: zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek k licenční smlouvě č. 91879 s obch.
spol. TRIADA, spol. s r.o., IČ: 438 71 020, se sídlem U Svobodárny 12/1110, 190 00 Praha 9
jako poskytovatelem dle předloženého návrhu, který bude přílohou zápisu a pověřuje starostu
jeho podpisem za obec jako oprávněnou.
Hlasování: Pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 15 bylo schváleno.
Ad. 11. Bistro Stará pískovna - financování - starosta přednesl písemnou zprávu účetní
s vyčíslením jednotlivých položek financování Bistra Stará pískovna k dnešnímu dni, která bude
přílohou tohoto zápisu.
Zastupitelstvo bere na vědomí

Ad. 12. Různé
Projednání přerušení provozu v mateřské škole, zájmovém vzdělávání – školní družině a
školním stravování – ve školních jídelnách – výdejnách stravy ve školním roce 2021/2022
v ZŠ a MŠ Bratčice okres Brno-venkov, p.o. – jedná se o přerušení provozu v době prázdnin.
Žádost o povolení výjimky – z nejnižšího počtu žáků ve třídách základní školy.
Po seznámení zastupitelů s těmito písemnými žádostmi ZŠ a MŠ Bratčice, okres Brno – venkov,
p.o. z 2.6.2021 starosta přednesl

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce jako zřizovatele schvaluje Přerušení provozu v mateřské
škole,zájmovém vzdělávání – školní družině a školním stravování ve školním roce 2021/2022
k žádosti ZŠ a MŠ Bratčice, okres Brno-venkov, p.o. z 2.6.2021 a schvaluje povolení výjimky
z nejnižšího počtu dětí a žáků ve škole a třídách ve školním roce 2021/2022 k žádosti ZŠ a MŠ
Bratčice, okres Brno-venkov, p.o. z 2.6.2021.
Hlasování: Pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 16 bylo schváleno.

Zápis o průběhu volby člena školské rady při ZŠ a MŠ Bratčice z řad pedagogických
pracovníků

RO 4/2021 a RO 5/2021 schválené starostou obce
Zastupitelstvo bere na vědomí.

P. Roman Štěpnička informoval o závodech v hasičském sportu a 120. výročí založení
Hasičského sboru v Bratčicích a požádal starostu obce o zajištění potřebné uzávěry silnice
kolem dráhy v době závodů dne 4.9.2021 od 8 do 18 hod. a následně dne 5.9.2021 o zapůjčení
myslivny pro kulturní akci spojenou se 120. výročím založení hasičského sboru v Bratčicích.
Zastupitelstvo bere na vědomí.

Projednání závěrečného účtu svazku obcí Šatavsko za rok 2020 – přítomní byli v předstihu
informování o zveřejnění závěrečného účtu vč. příloh a úřední desce svazku i obce.
Poté starosta vyzval před hlasování o vyjádření a poté přednesl
Návrh usnesení : určení členové jako zástupci obce v členské schůzi svazku obcí Šatavsko ve
složení : Jan Buršík, Robin Bartoš, Petr Schlesinger, Roman Štěpnička a Martin Zittner vyslovují
souhlas se závěrečným účtem svazku obcí a jsou pověřeni, aby stejný souhlas vyslovili při jeho
projednání a schvalování na členské schůzi svazku.
Hlasování: Pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 16 bylo schváleno.

Ad. 13. Diskuse a závěr
Starosta informoval zastupitele o předpokládaném termínu dalšího zasedání zastupitelstva
obce, které se uskuteční dle aktuálních potřeb, v prostorách vhodných k aktuální
epidemiologické situaci, 12.7.2021 od 18.00 hod. Starosta vyzval přítomné k dalším námětům
a připomínkám, když jich nebylo, starosta ukončil jednání v 18.55 hod.

Zapsal :

JUDr. Petr Schlesinger

Ověřovatelé zápisu : Martin Zittner
Roman Štěpnička

Bc. Robin Bartoš
místostarosta

dne 21.6. 2021

………………………..

dne 21.6. 2021

………………………….

dne 21.6. 2021

…………………………..

Bc. Jan Buršík
starosta

Usnesení
z 26. zasedání Zastupitelstva Obce Bratčice, konaného dne 21.6.2021, od 18.00 hod. v areálu
Myslivny Bratčice č.p. 237

Zastupitelstvo obce:
Schvaluje:














Závěrečný účet Obce Bratčice za rok 2021
Účetní závěrku Obce Bratčice za rok 2021 vč. hospodářského výsledku
Záměr vybudování Dětského hřiště z vlastních finančních prostředků
Zadávací dokumentaci pro inv. Akci Dětské hřiště
Jmenování členů a náhradníků komise pro otevírání obálek a výběr nejvhodnější nabídky na
inv.akci Dětské hřiště
Zadávací dokumentaci na inv.akci Pergola pro Bistro Stará pískovna
Jmenování členů a náhradníků komise pro otevírání obálek a výběr nejvhodnější nabídky na
inv.akci Pergola pro Bistro Stará pískovna
Uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene s obch.spol. EG.D, a.s.
Uzavření smluv o dodávce el.energie a plynu s obch.spol. E.ON energie, a.s.
Uzavření dodatku č. 1 ke sml. o využití sběrného dvora pro účely zpětného odběru s obch. spol.
REMA systém, a.s.
Provozní řády Myslivny Bratčice
Uzavření dodatku k licenční smlouvě s obch.spol. Triada, s.r.o.
ZÚ svazku obcí Šatavsko za rok 2020

Pověřuje:








Starostu objednáním administrace inv.akce Dětské hřiště
Starostu objednáním administrace inv.akce Pergola pro Bistro Stará pískovna
Starostu podpisem Smlouvy o zřízení VB s obch.spol. EG.D, a.s.
Starostu podpisem Smluv o sdružených dodávkách s obch.spol. E.ON Energie, a.s.
Starostu podpisem dodatku č. 1 ke smlouvě s obch.spol. REMA systém, a.s.
Starostu podpisem dodatku k licenční smlouvě s obch.spol. Triada, s.r.o.
Zástupce v čl.schůze svazku obce Šatavsko k vyslovení souhlasu se ZÚ za rok 2020

Bere na vědomí:







Financování Bistra Stará pískovna
Projednání přerušení rovozu v MŠ, družině a stravování ve šk.roce 2021/22
Povolení výjimky z počtu žáků ve třícách ZŠ
Průběh volby člena školské rady při ZŠ a MŠ z řad pedagogických pracovníků
RO 4/2021 a 5/2021
Hasičské závody a nájem myslivny na oslavu 120. výročí založení sboru hasičů v obci

Bc. Robin Bartoš
místostarosta obce

Bc. Jan Buršík
starosta obce

